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 فرهنگي و اجرايي -پژوهشي -فرم سوابق علمي

 فردي اطالعات -1

 سميه نيّری نام و نام خانوادگی

 S.Nayyeri86@gmail.com پست الکترونيکی

 کارشناسی ارشد مقطع تحصيلی

 رشته تحصيلی
 آموزش پرستاری

 جراحی –گرايش داخلی 

 سمت
هيئت علمی (مشمولين هيأت علمی قانون خدمت 

 شكان و پيراپزشكان)پز

 دانشکده پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار آدرس محل کار

 

 پايان نامه  نوشته شده در دوران تحصيل -2

 عنوان پايان نامه
مقطع 

 تحصيلی
 اساتيدراهنما

اساتيد 
 مشاور

 درجه/نمره

بررسی تأثير به 
کارگيری مدل مراقبت 
مشارکتی بر کيفيت 

خواب بيماران مبتال 
 ارسايی قلبیبه ن

کارشناسی 
 ارشد

آقای مهدی گل 
 افروز

خانم هاجر 
 صادقی

خانم دکتر 
سارا 
 امينی

آقای دکتر 
محمدحسن 
 رخشانی

 ۲۰عالی/

 يقاتي مورد عالقههاي تحقزمينه -3



 

۲ 

 

 رديف

۱ 

۲ 

 

۳ 

۴ 

 موضوع

 های مزمن بخصوص نارسايی قلبیپژوهش در زمينه پرستاری از بيماری

آموزش تئوری و آموزش بالينی در  پژوهش در راستای رفع شکاف ميان
 پرستاری و اتاق عمل

 های مغز و اعصابپژوهش در زمينه بيماری

 آزمودن مدل های بومی پرستاری 

 

 )هاي بالينيمركز مهارت دروس عملي، تدريس دروس تئوري،(  سوابق آموزشي  -۴

ف
ي
د
ر

 

 تحصيلی نيمسال محل تدريس  فراگيران عنوان درس

در عرصه   کارآموزی ۱
 اورژانس

کارشناسی 
 ۸هوشبری/ ترم 

دانشگاه علوم 
 پزشکی سبزوار

 سال اول نيمسال
 ۱۳۹۳-۹۲ تحصيلی

های فوريت کارآموزی ۲
 ۲داخلی

کاردانی فوريت 
 ۴پزشکی/ ترم 

 علوم دانشگاه
 سبزوار  پزشکی

 سال اول نيمسال
 ۱۳۹۳-۹۲   تحصيلی

کارآموزی اصول و  ۳
 فنون پرستاری

ق کارشناسی اتا
 ۲عمل ترم 

دانشگاه علوم 
 سبزوار  یپزشک

نيمسال دوم سال 
 ۱۳۹۳-۹۴تحصيلی 
 سال  دوم نيمسال
  ۱۳۹۴-۹۵   تحصيلی

۴ 
کارآموزی اصول و 
 فنون فرد اسکراب

اتاق  یکارشناس
  ۴ترم   عمل 

دانشگاه علوم 
 سبزوار  یپزشک

سال  دوم  مسالين
/  ۱۳۹۳-۹۴   یليتحص

 سال   دوم نيمسال
  ۱۳۹۴-۹۵    تحصيلی

۵ 
کارآموزی اتاق عمل 
 اورژانس و ريکاوری

اتاق  یکارشناس
 ۶  ترم  عمل  

دانشگاه علوم 
 سبزوار  یپزشک

سال   دوم  مسالين
/  ۱۳۹۳-۹۴    یليتحص

   ۹۵-۱۳۹۴  

کارآموزی در عرصه  ۶
 چشم

اتاق  یکارشناس
 ۸ ترم  عمل   

دانشگاه علوم 
 سبزوار  یپزشک

سال    دوم  مسالين
  ۱۳۹۳-۹۴     یليتحص

 سال  دوم نيمسال
  ۱۳۹۴-۹۵   تحصيلی

۷ 
  در عرصه یکارآموز

ENT 
اتاق  یکارشناس

  ۸ترم   عمل    
دانشگاه علوم 

 سبزوار  یپزشک
سال   دوم  مسالين

/  ۱۳۹۳-۹۴    یليتحص



 

۳ 

 

 سال  دوم نيمسال
  ۱۳۹۴-۹۵   تحصيلی

 در عرصه یکارآموز ۸
 فک وصورت

اتاق  یکارشناس
  ۸ترم   عمل   

دانشگاه علوم 
 سبزوار  یپزشک

سال   دوم  مسالين
  ۱۳۹۳-۹۴    یليتحص

در عرصه  یکارآموز ۹
 قلب و عروق 

اتاق  یکارشناس
  ۸ترم   عمل   

دانشگاه علوم 
 سبزوار  یپزشک

سال   دوم  مسالين
/  ۱۳۹۳-۹۴    یليتحص

 سال  دوم نيمسال
  ۱۳۹۴-۹۵   تحصيلی

در عرصه  یکارآموز ۱۰
 توراکس 

اتاق  یاسکارشن
  ۸ترم   عمل   

دانشگاه علوم 
 سبزوار  یپزشک

سال   دوم  مسالين
/   ۱۳۹۳-۹۴    یليتحص

 سال  دوم نيمسال
  ۱۳۹۴-۹۵   تحصيلی

 عرصه در کارآموزی ۱۱
 اطفال

 اتاق کارشناسی
  ۸ ترم  عمل    

 علوم دانشگاه
 سبزوار  پزشکی

 سال  دوم نيمسال
  ۱۳۹۴-۹۵   تحصيلی

۱۲ 
انه کارآموزی نش

شناسی و معاينات 
 بالينی

کارشناسی 
 ۴هوشبری ترم 

دانشگاه علوم 
 ۹۴-۹۵نيمسال اول  سبزوار  یپزشک

کارآموزی در عرصه  ۱۳
 ۲بيهوشی 

 یکارشناس
 ۸ ترم  یهوشبر 

دانشگاه علوم 
 ۹۴-۹۵نيمسال اول  سبزوار  یپزشک

کارآموزی در عرصه  ۱۴
 جراحی گوارش و غدد

اتاق  یکارشناس
 ۷  ترم  عمل    

دانشگاه علوم 
 ۹۴-۹۵نيمسال اول  سبزوار  یپزشک

در عرصه  یکارآموز ۱۵
 ارولوژی 

اتاق  یکارشناس
  ۷ ترم   عمل     

دانشگاه علوم 
 ۹۴-۹۵نيمسال اول  سبزوار  یپزشک

در عرصه  یکارآموز ۱۶
 سوختگی و ترميمی 

اتاق  یکارشناس
  ۷ ترم   عمل    

دانشگاه علوم 
 ۹۴-۹۵اول  نيمسال سبزوار  یپزشک

کارآموزی تکنيک  ۱۷
 اتاق عمل

اتاق  یکارشناس
 ۵  ترم  عمل     

دانشگاه علوم 
  ۹۴-۹۵  اول  مسالين سبزوار  یپزشک

کارآموزی بخش  ۱۸
 استريل مرکزی

اتاق  یکارشناس
 ۳ ترم  عمل      

دانشگاه علوم 
  ۹۴-۹۵اول  مسالين سبزوار  یپزشک

کارآموزی رفتار در  ۱۹
 اتاق عمل

اتاق  یرشناسکا
  ۳ترم   عمل       

دانشگاه علوم 
  ۹۴-۹۵  اول  مسالين سبزوار  یپزشک

۲۰ 
اصول و فنون 

پرستاری 
 (تئوری/عملی)

کارشناسی اتاق 
 ۱عمل ترم 

دانشگاه علوم 
  ۹۴-۹۵   اول  مسالين سبزوار  یپزشک

نشانه شناسی و  ۲۱
 معاينات بالينی

کارشناسی 
 ۳هوشبری ترم 

 علوم دانشگاه
 ۹۴-۹۵نيمسال دوم  سبزوار  زشکیپ

آشنايی با بيماری  ۲۲
 های داخلی

 اتاق کارشناسی
  ۴ ترم عمل 

 علوم دانشگاه
  ۹۴-۹۵   دوم نيمسال سبزوار  پزشکی
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 هاهاي اجرايي و عضويتسمت  -5

 فناوري و آموزشي -هاي پژوهشييا كارگاه مسئول اجرايي برپايي نمايشگاه -6

 تمسئولي
مركز برگزار 

 كننده
تاريخ 
 برپايي

محل 
نمايشگاه/ 

 همايش

نام نمايشگاه/ همايش/ 
 کارگاه

ف
ي
د
ر

 

دانشگاه علوم  مجری
 پزشکی سبزوار

دی ماه 
۱۳۹۱ 

دانشگاه 
علوم پزشکی 

 سبزوار

نمايشگاه فعاليت های 
تحقيقات و فناوری در 
 دانشگاه طی هفته پژوهش

۱ 

 مسئول
 برگزاری 

دفتر توسعه 
آموزش 

 ) EDO  (  دانشکده
 پيراپزشکی

هرماه م
۱۳۹۴ 

دانشگاه 
 یپزشک علوم 

 سبزوار
 ۲ کارگاه اخالق در اتاق عمل

 مسئول
 برگزاری

دفتر توسعه 
آموزش  
مهرماه 

  ۱۳۹۴  
دانشگاه 

 یپزشک  علوم 
کارگاه اصول عملکرد فرد  ۳ 

دانشگاه علوم پزشکی  دانشکده پيراپزشکی  (EDO)مسئول دفتر توسعه آموزش  •

 سبزوار

 م پزشکی سبزوارعضو شورای آموزشی دانشکده پيراپزشکی دانشگاه علو •

 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه پيراپزشکی دانشکده پژوهشی شورای عضو •

 عضو کارگروه آينده نگاری و مرجعيت علمی در آموزش پزشکی •

 های علوم پزشکیارتقاء نظام ارزيابی و آزمون کارگروه عضو •

 نيمسال سبزوار  پزشکی علوم دانشگاه پيراپزشکی دانشکده التدريس حق مربی •

  ۱۳۹۳-۹۲  تحصيلی سال اول

 پرستار شاغل در بخش جراحی مغزواعصاب  •

 ۱۳۹۳تا  ۹۲-۹۱عضو فعال کميته تحقيقات دانشجويی از سال  •

 ۱۳۹۲-۹۳مشاور کميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال •

 رآموزی در عرصه اتاق عملجهت ارزشيابی دانشجويان کا  Loog Bookطراحی  •

 تاکنون ۱۳۹۳استاد مشاور دانشجويان هوشبری سه نيمسال تحصيلی از سال  •

 تاکنون  ۱۳۹۰ سال از ايران اسالمی جمهوری پرستاری نظام سازمان عضو •

 



 

٥ 

 

  ) EDO  (  دانشکده
 یراپزشکيپ 

 سيار و اسکراب سبزوار

 مسئول
 برگزاری

توسعه دفتر 
آموزش   
   ) EDO  (  دانشکده
 یراپزشکيپ  

مهرماه 
۱۳۹۴ 

دانشگاه 
 یپزشک   علوم 

 سبزوار
 ۴ استريليزاسيون

 مسئول
 برگزاری

دفتر توسعه 
آموزش  
  ) EDO  (  دانشکده
 یراپزشکيپ 

ماه مهر
۱۳۹۴  

دانشگاه 
 یپزشک  علوم 

 سبزوار

های يک تکنولوژيست مهارت
 جراحی

۵ 

 مسئول
 برگزاری

تر توسعه دف
آموزش  
  ) EDO  (  دانشکده
 یراپزشکيپ 

آبانما
  ۱۳۹۴ه 

دانشگاه 
 یپزشک  علوم 

 سبزوار

 جراحی سوختگی و ترميمی
 و تجهيزات

۶ 

 مسئول
 برگزاری

دفتر توسعه 
آموزش  
  ) EDO  (  دانشکده
 یراپزشکيپ 

آذرماه 
۱۳۹۴ 

دانشگاه 
 یپزشک  علوم 

 سبزوار
 ۷ اصول و تجهيزات جراحی چشم

 ولمسئ
 برگزاری

دفتر توسعه 
آموزش  
  ) EDO  (  دانشکده
 یراپزشکيپ 

دی ماه 
۱۳۹۴ 

دانشگاه 
 یپزشک  علوم 

 سبزوار
 ۸ هاتفسير گرافی

 مسئول
 برگزاری

دفتر توسعه 
آموزش  
  ) EDO  (  دانشکده
 یراپزشکيپ 

دی ماه 
۱۳۹۴ 

دانشگاه 
 یپزشک  علوم 

 سبزوار
 ۹ تکنولوژی جراحی ارولوژی

 مسئول
 ریبرگزا

دفتر توسعه 
آموزش   
   ) EDO  (  دانشکده
 یراپزشکيپ  

اسفند 
۱۳۹۴ 

دانشگاه 
 یپزشک   علوم 

 سبزوار
 ۱۰ روش های نوين تدريس
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 سوابق فرآيندهاي آموزشي  -7

 عنوان فرآيند
محل اجرای 

 فرآيند
 توضيحات تاريخ اجرا

تاثير به کارگيری کمک مربی 
درمراحل آموزش و ارزشيابی 

يادگيری اصول فن درارتقاء 
دانشجويان مامايی در مرکز 

 مهارت های آموزش بالينی

-مرکز مهارت
های بالينی 

دانشگاه علوم 
 پزشکی سبزوار

ارديبهشت 
  ۱۳۹۲ماه 

منتخب  دانشگاهی 
جشنواره شهيد 

    ۱۳۹۲مطهری 

ارزشيابی مهارتهای بالينی 
پرستاری به  ۵دانشجويان ترم 

 DOPSروش 

بخش قلب 
بيمارستان 

سعی وا
دانشگاه علوم 
 پزشکی سبزوار

نيمسال اول 
-۹۲تحصيلی

۹۱   
 

 

دوره کارگاه آموزشی  ۵اجرای 
تکنولوژی جراحی؛ گامی نوين در 
جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت 

 دانشجويان اتاق عمل                                  

-سالن همايش
های 

 بيمارستان
 واسعی 

 علوم  دانشگاه
 سبزوار  پزشکی

 اول يمسالن
-۹۵تحصيلی 

۹۴   

 

-ارزشيابی  عملکرد اصول و مهارت
های پرستاری دانشجويان رشته 

اتاق عمل بر اساس آزمون بالينی 
 OSCE)عينی ساختار يافته (

 مرکز
 های¬مهارت

 بالينی 
 علوم  دانشگاه

 سبزوار  پزشکی

 اول نيمسال
-۹۵تحصيلی  

۹۴   

 

 

 

 

 

 



 

۷ 

 

 هاي پژوهشيطرح  -8

تاريخ  نوع همکاری
 عشرو

 نام طرح پژوهشی

ف
ي
د
ر

 

بررسی کيفيت خواب و خواب آلودگی  ۱۳/۶/۹۲ مجري طرح
بيماران همودياليز مراجعه کننده به 
مرکز همودياليز بيمارستان واسعی در 

 ۱۳۹۲شهرستان سبزوار

۱ 

بهمن ماه  طرح مجري
۱۳۹۴ 

بررسی رعايت اخالق حرفه ای از ديدگاه 
دانشجويان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه 

 ۱۳۹۴علوم پزشکی سبزوار سال 

۲ 

   ۳- 

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت -9

نوع  سال 
 همکاری

 رديف عنوان مقاله نام مجله

فصلنامه علمی  مجري  ۱۳۹۳
پژوهشی دانشگاه 

علوم پزشکی 
 سبزوار

تأثير به کارگيری مدل 
مراقبت مشارکتی بر کيفيت 

خواب بيماران مبتال به 
 نارسايی قلبی

۱ 

 علمی فصلنامه  مجري ۱۳۹۴
 دانشگاه   پژوهشی  

 پزشکی   علوم
  )پذيرش(  سبزوار

 معمول غير کنژونکتيويت
فيشر  جراحی دنبال به

 مورد سه آنال؛ گزارش

۲ 

 

 

 



 

۸ 

 

  هاي علميمقاالت پذيرفته شده در همايش -10

 

ف
ي
د
ر

 

 نام همايش عنوان مقاله
نوع 

 فعاليت
 نوع 

محل 
 برگزاری

 سال

تاثير به کارگيری  ۱
ر کمک مربی د

يادگيری اصول فن و 
رضايت مندی 

 دانشجويان مامائی

دوازدهمين 
سمينار کشوری 

دانش و تندرستی 
دانشگاه علوم 
 پزشکی شاهرود

 پوستر مجری
دانشگاه 

علوم پزشکی 
 شاهرود 

۱۳۹۱ 

بررسی پيامدهای  ۲
يادگيری در 

دانشجويان پرستاری 
با استفاده از روش 

 DOPSارزشيابی 

دوازدهمين 
 سمينار کشوری

دانش و تندرستی 
دانشگاه علوم 
 پزشکی شاهرود

 ۱۳۹۱ شاهرود پوستر مجری

ارتقاء يادگيری  ۳
مهارت های اصول و 

فنون در دانشجويان 
مامائی با به 

کارگيری دانشجويان 
کارشناسی ارشد 

پرستاری ،يک الگوی 
 آمورشی ثمربخش

ششمين جشنواره 
آموزشی شهيد 

 مطهری
 پوستر مجری

دانشگاه 
 علوم پزشکی

و خدمات 
بهداشتی 
درمانی 

 ايران

۱۳۹۲ 

۴ 
بررسی مقايسه ای 

پيامد های يادگيری 
دانشجويان پرستاری 
با استفاده از روش 

DOPS  وLog Book 

ششمين جشنواره 
آموزشی شهيد 

 مطهری

ارائه 
 دهنده

 پوستر

دانشگاه 
علوم پزشکی 

و خدمات 
بهداشتی 
درمانی 

 ايران

۱۳۹۲ 

تحليل نقش  رابطه  ۵
مربی آموزش بالينی 

در يادگيری، 
پاسخگويی حرفه ای و 
ارائه مراقبت اثر 

 بخش

ششمين جشنواره 
آموزشی شهيد 

 مطهری

ارائه 
 دهنده

 پوستر

دانشگاه 
علوم پزشکی 

و خدمات 
بهداشتی 
درمانی 

 ايران

۱۳۹۲ 



 

۹ 

 

چالش اخالقی افشای  ۶
خطای پرستاری، 

نيازمند يک نقد 
 موشکافانه

سراسری همايش 
اخالق و فرهنگ 
 در علوم سالمت

 پوستر همکار
دانشگاه 

 شاهد
۱۳۹۳ 

بررسی تأثير به  ۷
کارگيری مدل مراقبت 
مشارکتی بر کيفيت 

خواب بيماران مبتال 
 به نارسايی قلبی

همايش مراقبت و 
مددجو دانشگاه 

علوم پزشکی 
 همدان

 سخنرانی مجری
دانشگاه 

علوم پزشکی 
 همدان

۱۳۹۳ 

 و کرامت عدالت، صبر ۸
قرآنی در تعالی 

ای حرفه اخالق
 پرستاری

همايش ساليانه 
دانشگاه علوم 
 پزشکی سبزوار

ارائه 
 دهنده

 پوستر
دانشگاه 

علوم پزشکی 
 سبزوار

۱۳۹۳ 

۹ 

کيفيت خواب و عوامل 
مرتبط با آن در 

بيماران مبتال به 
نارسايی قلبی 

سيستوليک بستری در 
بيمارستان واسعی 

 ۱۳۹۳شهر سبزوار 

مين کنگره ده
پژوهشی 

دانشجويان علوم 
 پزشکی شرق کشور

 مجری

 پوستر

دانشگاه 
 یپزشک علوم 
 سبزوار

اردي
بهشت 
۱۳۹۴ 

۱۰ 

تأثير به کارگيری 
مدل مراقبت مشارکتی 

بر کيفيت خواب 
بيماران مبتال به 
نارسايی سيستوليک 
قلبی بستری در 

بيمارستان واسعی 
 ۱۳۹۳شهر سبزوار 

 

هفتمين همايش 
تالالت سراسری اخ

 خواب

نويسنده 
 اول

 پوستر

انجمن علمی 
 پزشی ايران

اردي
بهشت 
۱۳۹۵ 

۱۱ 

تاثير بکارگيری مدل 
گير بر مراقبت پی

خواب  آلودگی افراد 
مبتال به نارسايی 

 قلبی پايدار

 همايش هفتمين
 اختالالت سراسری 
 خواب 

 همکار

 پوستر

 علمی  انجمن
 ايران  پزشی

اردي
 بهشت

  ۱۳۹۵  

 



 

۱۰ 
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تاريخ  محل برگزاری
 برگزاری

مرکز برگزار 
 کننده

ف عنوان کارگاه
ي
د
ر

 

کميته تحقيقات 
 دانشجويی

دانشگاه علوم  ۶/۹/۱۳۹۳
 پزشکی سبزوار

 ۱ مقاله نويسی 

سالن اجتماعات 
 بيمارستان واسعی

دانشگاه علوم  ۱۷/۳/۱۳۹۴
 سبزوار یپزشک 

پرستاری نارسايی 
 قلبی

۲ 

 سالن اجتماعات
 یواسع مارستانيب 

دانشگاه علوم  ۱۷/۶/۱۳۹۴
 سبزوار یپزشک  

 ABG ۳کارگاه تفسير 

سالن اجتماعات 
 یواسع مارستانيب 

دانشگاه علوم  ۲۳/۸/۱۳۹۴
 سبزوار یپزشک   

 ۴ کما و مرگ مغزی
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تاريخ  محل برگزاری
 برگزاری

مرکز برگزار 
 کننده

ف کارگاه عنوان
ي
د
ر

 

دانشگاه علوم 
 پزشکی شاهرود

اسفند 
 ۱۳۹۱ماه

دانشگاه علوم 
 پزشکی شاهرود

جست و جوی پيشرفته 
 مقاالت 

۱ 

دانشگاه علوم 
 پزشکی سبزوار

اسفند 
 ۱۳۹۲ماه

مرکز تحقيقات 
سلولی مولکولی 
دانشگاه علوم  
 پزشکی سبزوار

کارگاه مقاله نويسی 
انگليسی و آشنايی با 

 Endnoteنرم افزار 

۲ 

دانشگاه علوم 
 پزشکی سبزوار 

مرکز تحقيقات  ۱۳۹۳
سلولی مولکولی  
دانشگاه علوم   
 پزشکی سبزوار 

کارگاه تجويز منطقی 
 )RUDدارو(

۳ 

دانشگاه علوم 
 پزشکی سبزوار

کميته تحقيقات   ۱۳۹۲اسفند
دانشجويی دانشگاه 

علوم پزشکی 
 سبزوار

کارگاه جست و جوی 
 مقاالت

۴ 

دانشگاه علوم 
 شکی سبزوارپز

اسفندو 
فرودين 

۱۳۹۳ 

کميته تحقيقات 
دانشجويی دانشگاه 

علوم پزشکی 
 سبزوار

 ۵ کارگاه روش تحقيق

دانشگاه حکيم 
 سبزواری

خرداد 
۱۳۹۳ 

همايش ملی 
 ساليانه

کارگاه حرکات اصالحی و 
 درمانی

۶ 



 

۱۱ 

 

دانشگاه حکيم 
 سبزواری 

خرداد 
  ۱۳۹۳  

همايش ملی 
 ساليانه 
 کارگاه ورزش و بيماری

 های قلبی
۷ 

دانشگاه علوم 
 پزشکی سبزوار

مرکز تحقيقات  ۱۳۹۳
سلولی مولکولی 
دانشگاه علوم  
 پزشکی سبزوار

 ۸ کارگاه بيوانفورماتيک

دانشگاه علوم 
 پزشکی سبزوار 

 ۲۴و  ۲۳
ارديبهشت 

۱۳۹۳ 

معاونت تحقيقات و 
فناوری دانشگاه 

علوم پزشکی 
 سبزوار

کارگاه آموزشی تجزيه 
ی هاو تحليل داده

بهداشتی با نرم افزار 
STSTA 

۹ 

دانشگاه علوم 
 پزشکی سبزوار  

 ۲۱و  ۲۰
خرداد 
۱۳۹۳ 

و  معاونت تحقيقات 
دانشگاه  فناوری 
پزشکی  علوم 

 سبزوار

کارگاه آموزشی 
مطالعات کارآزمايی 

 بالينی

۱۰ 

دانشگاه علوم 
 پزشکی سبزوار

ارديبهشت 
۱۳۹۳ 

بسيج دانشجويی 
دانشگاه علوم 
 پزشکی سبزوار

 ۱۱ ارگاه طب سنتیک

دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان  
 شمالی 

ارديبهشت
۱۳۹۳ 

دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان 

 شمالی

حضور در همايش 
يادگيری و ياددهی 

 حوزه و دانشگاه

۱۲ 

بيمارستان قلب و 
 شهيد رجايی عروق 

آذرماه 
۱۳۹۳ 

انجمن علمی 
پرستاران قلب 

 ايران

کارگاه پرستاری در 
 نارسايی قلب

۱۳ 

 یمعاونت آموزش
وزارت  
و  بهداشت،درمان  

آموزش 
 ،دانشگاهیپزشک 
و  یعلوم پزشک 
 یخدمات بهداشت 
 رانيا یدرمان 

ارديبهشت 
 ۱۳۹۲ماه 

دانشگاه علوم 
 رانيا یپزشک 

چهاردهمين همايش 
کشوری آموزش علوم 

پزشکی و ششمين 
 جشنواره شهيد مطهری

۱۴ 

دانشگاه علوم 
 سبزوار یپزشک 
اسفندماه 

۱۳۹۳ 
دانشگاه علوم 

 سبزوار یپزشک 

کارگاه آشنايی با 
های اعضای آئين نامه

 هيئت علمی 

۱۵ 

دانشگاه علوم 
 سبزوار یپزشک  
خرداد ماه 

۱۳۹۴ 

معاونت تحقيقات  
دانشگاه و فناوری 

 یپزشک  علوم 
 سبزوار

Evidence Based Medicine 

۱۶ 

 علوم دانشگاه
 سبزوار پزشکی   

مهرماه 
۱۳۹۴ 

آموزش دفتر توسعه 
دانشکده 

 پيراپزشکی سبزوار

ای در اتاق اخالق حرفه
 عمل

۱۷ 

 علوم دانشگاه
 سبزوار پزشکی    

آبان  ۲۹
 ۱۳۹۴ماه 

 آموزش  توسعه دفتر
 دانشکده

 سبزوار  پيراپزشکی 
 استريليزاسيون

۱۸ 



 

۱۲ 

 

 علوم دانشگاه
 سبزوار پزشکی   

آبان  ۲۷
۱۳۹۴ 

 آموزش توسعه دفتر
 دانشکده

 سبزوار پيراپزشکی

صول عملکرد فرد سيار ا
 و اسکراب

۱۹ 

 علوم دانشگاه
 سبزوار پزشکی    

آذرماه 
۱۳۹۴ 

 آموزش توسعه دفتر
 دانشکده

 سبزوار پيراپزشکی

آشنايی با اصول و 
 ابزار جراحی چشم

۲۰ 

 علوم دانشگاه
 سبزوار پزشکی     
بهمن ماه 

۱۳۹۴ 
 آموزش توسعه دفتر

 دانشکده
 سبزوار پيراپزشکی

 ۲۱ ژیجراحی های ارولو

 علوم دانشگاه
 سبزوار پزشکی    

دی ماه 
۱۳۹۴ 

دانشگاه علوم 
 پزشکی سبزوار

جست و جو و مديريت 
 منابع اطالعاتی

۲۲ 

 علوم دانشگاه
 سبزوار پزشکی    

آذرماه 
۱۳۹۴ 

مرکز مطالعات 
 علوم دانشگاه

 سبزوار پزشکی    

 ۲۳ طرح درس و طرح دوره

 علوم دانشگاه
 سبزوار پزشکی     

ماه آبان 
۱۳۹۴ 

 آموزش  توسعه دفتر
 دانشکده

 سبزوار  پيراپزشکی 

های همکاری بين مهارت
پزشک جراح و پرسنل 

 اتاق عمل

۲۴ 

 علوم دانشگاه
 سبزوار پزشکی      

 توسعه دفتر ۱۳۹۴
دانشکده پرستاری   

 سبزوار   و مامائی

کارگاه کليات آمار 
 زيستی

۲۵ 

 علوم دانشگاه
 سبزوار پزشکی       

ماه  اسفند
۱۳۹۴ 

 آموزش   توسعه دفتر
 دانشکده

 سبزوار   پيراپزشکی  

 ۲۶ های نوين تدريسروش
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 واحد تأليف عنوان كتاب
 تأييد كننده

سال 
 انتشار

 اسامي همكاران محل انتشار

بيماری های 
قلبی و 

 اختالالت خواب

کلينيک  *
تخصصی خواب 
علوم پزشکی 

 سبزوار

انتشارات  ۱۳۹۴
خمسه 
 النجباء

 هاجر صادقی

 

 



 

۱۳ 
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مركز برگزار 
 كننده

 نام مجله/ همايش مجله/ همايش  تاريخ 

ف
ي
د
ر

 

دانشگاه علوم 
 پزشکی سبزوار

آبان ماه 
  ۱۳۹۳  

دانشگاه علوم 
 پزشکی سبزوار

 انهيسال شيهما نياول
 یدانشگاه علوم پزشک

 سبزوار 

۱ 

دانشگاه علوم 
 سبزوار یپزشک

ارديبهشت 
 ۱۳۹۴ماه 

دانشگاه علوم 
 سبزوار یپزشک 

 یکنگره پژوهش نيدهم
 یپزشک علوم  انيدانشجو 

 شرق کشور

۲ 

علوم  دانشگاه 
 سبزوار  یپزشک

آذرماه 
۱۳۹۴ 

دانشگاه علوم 
 سبزوار یپزشک  

دومين همايش ساليانه 
علمی پژوهشی دانشجويان 

 علوم پزشکی سبزوار

۳ 

علوم   دانشگاه 
 سبزوار   یشکپز

دانشگاه علوم   ۱۳۹۴
 سبزوار یپزشک   

مجله کميته تحقيقات 
 دانشجويی بيهق

۴ 
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 تحصيلی سال در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه دانشجويی برتر پژوهشگر* 

  ۱۳۹۳-۹۲ ۱۳ 

ه کارشناسی ارشد نام) در دفاع از پايان۲۰اخذ رتبه عالی (با نمره * 

 ۱۳۹۳گاه علوم پزشکی سبزوار آبان دانش

 پرستاریرتبه يک دوره کارشناسی * 

مجری،فرآيند آموزشی برتر دانشگاهی با عنوان " ارتقاء يادگيری مهارت * 

های اصول و فنون در دانشجويان مامائی با به کارگيری دانشجويان کارشناسی 

 ۱۳۹۲"ارديبهشت ماه ارشد پرستاری ،يک الگوی آمورشی ثمربخش

 

 

 



 

۱٤ 
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 ۱۳۹۴حائز رتبه برتر در مسابقه جزء خوانی قرآن کريم در کربالی معلی  *

حضور در کارگاه ضيافت انديشه اساتيد با موضوع مبانی انديشه سياسی در  *

 ۱۳۹۴اسالم در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

ه قرآن و عترت (ع) اساتيد، کارکنان و دانشجويان * شرکت در جشنوار

 های علوم پزشکی دانشگاه

  مسئول تأييد صالحيت حوزه بسيج دانش آموزی فاطمه الزهراء به مدت يکسال* 

(طرح ن های غنی سازی  اوقات فراغت جوانان و نوجوانامدرس در کالس *

 ۱۳۸۶رشته فيلمبرداری شهريور ماه تابستانی ميثاق) در 

سياسی (دوره های طرح واليت  –* گواهينامه آموزش سازمانی و عقيدتی 

 استانی) 

 سبزوار پزشکی  علوم دانشگاه  داورزن شهرستان سالمت جهادی اردوی در حضور* 

 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه  دانشجويان اسالمی انجمن با همکاری ۱۳۹۱

(غنی سازی اوقات فراغت جوانان * همکاری در برگزاری طرح تابستانی ميثاق  

 ۱۳۸۶ و نوجوانان) به مدت دو ماه

  و کارشناسی ارشد*عضو فعال بسيج دانشجويی در مقطع کارشناسی 

 ساعت از جمعيت هالل احمر  ۴۰های داوطلبی به مدت نامه مهارتگواهی *

 هالل احمر  تياز جمعساعت  ۸۹نامه آموزشی عمومی امداد به مدت گواهی *

هالل  تياز جمعساعت  ۳۵های اوليه به مدت * گواهينامه آموزشی امداد و کمک

 احمر 

 


